
ஆஸ்திரேலியா  n  சீனா  n  இந்தியா  n  இத்ாலி  n  மரேசதியா  n  த்ன் ஆப்திாதிக்ா monash.edu

ஏன் ்ல்லேக்ழ்த்திற்குச் 
தசலே ரேண்டும்?

ஓர் ்ல்லேக்ழ்க ்லேதி உங்ள் குழநல்ககு ்தின்ேருேனேற்லறை ேழஙகு்தின்றைது:
n  அ்தி்ாதிதது ேரும் ர்ாட்டி்ேமான ்ணதிச் சூழலில ோழகல்க்ான சதிறைந் ரேலேோயப்திற்குச் 

சா்்மான நதிலே.
n உேத்ங்திலும் அங்ீ்ாதிக்ப்ட்டு ம்திப்ளதிக்ப்டும் ்லேதித்கு்தி்ள்
n ஓர் ்ேந் அளேதிோன ரேலே்ளுக்ான அணு்ல
n ஓர் ேதித்தியாசதல் உண்்ாககுே்ற்்ான ோயபபு.
 
ஏன் தமானாஷ் ்ல்லேக்ழ்த்தில ்யதிே ரேண்டும்? 
தமானாஷ் ்ல்லேக்ழ்மானது உே்தில உள்ள மதி்ச்சதிறைந் ்ல்லேக்ழ்ங்ளுககு இலணயான 
ஓர் ்ற்றைல அனு்ேதல் மாணேர்்ளுககு ேழஙகும் ஓர் உே்த்ேம் ோயந் ்ல்லேக்ழ்மாகும். 
தமானாஷ் ்ல்லேக்ழ்மானது:
n உே்தின் ்லேசதிறைந் 100 ்ல்லேக்ழ்ங்ளுள் ஒன்றைா் ்ேம்திபபீடு த்ற்றுள்ளது (ல்ம்ஸ உயர் 

்லேதிக்ான உே்ப ்ல்லேக்ழ்த ்ே ம்திபபீடு்ள் 2012-2013) 
n ஆஸ்திரேலியாேதின் மதி்வும் த்ௌேேம் மதிக் ்ீேதிே ஆோயச்சதிப ்ல்லேக ்ழ்ங்ளதின் 

கூட்்ணதியான எட்டில ஒன்றைா் இ்ம் த்று்தின்றைது. 
n ஊழதியர்-மாணேர் ேதி்தி்ங்ள், ஊழதியர் ்கு்தி்ள், ்ோச்சாேப ்ன்மு்த்ன்லம மற்றும் ்ீேதிே 

ஆோயச்சதி ர்ான்றைேற்றைதின் முக்தியப ்திாதிவு்ளதில நற்்ல்லேக்ழ்ங்ளதின் ேழதி்ாட்டியதி்மதிருநது 
(2013) மதி் உயர்ந் ்ேம்திபபீட்டிலனப (5 நட்சத்திேங்ள்) த்ற்றுள்ளது. 

ஆஸ்திரேலியாேதின் மதி்பத்ாதியப ்ல்லேக்ழ்மா் ேதிளஙகுே்ால, 
நாங்ள் ்லரேறு இருப்தி்ங்ளதில ்ா்த்திட்்ங்ளதின் ஓர் ்ேந் ர்ர்ேதிலன 
ேழங் முடியும். இ்ன் த்ாருள் என்னதேனதில நாங்ள் ்திட்்த்ட்் எந் ஒரு 
ேதிருப்த்திற்கும் த்ாருநதும் ஓர் ்ா்த்திட்்த்திலனக த்ாண்டுள்ரளாம்.

ேதி ேமறைதிநது ஏற்கும் ேதிருப்த 
ர்ர்வு்லள அலமத்ல
்ள்ளதியதிலிருநது தேளதிரயறும் 
மாணேர்்ள் இன்று முன்பு 
எபர்ால்யும் ேதி  ்ே ேதிருப்த 
ர்ர்வு்லள எ த்ிர்த்ாள் த்ின்றைனர். 
்ள்ளதித ர்ர்வு முடிவு்ள், 
்ாேகத்டுக்ள் மற்றும் 

த்ில்ததுள்ள பு த்ிய சு்ந த்ிேம் 
ஆ த்ியேற்றைதின் அழுத்தது்ன், 
அேர்்ளுககுத ்ங்ளதின் 
எ த்ிர்்ாேதல்க ்ருத த்ில 
த்ாள்ே்ற்கு அ த்்ி  அளவு ்ாேம் 
இலலே. நீங்ள் அேர்்ளுககு 
ஓர் எ த்ிர்்ாே ரேலே மற்றும் 
்ா்த த்ிட்்த த்ிலனப ்ற்றைதி 
அேர்்ள் அறைதிநது த்ாள்ே்ற்கும் 
முடிவு தசயே்ற்கும் உ்ே 
முடியும். 

1  நீ என்ன தசயே்திலன 
ேதிரும்பு த்ின்றைாய?  
நீ எல்ச் தசயே்தில  
சதிறைநது ேதிளஙகு த்ின்றைாய?  

அேர்்ளதின் ர்ோர்ேம், 
்ேங்ள் மற்றும் 
குறைதிகர்ாள்்ள் 
ஆ்தியேற்றைதிலனப 
்ற்றைதி ரயாசதிப்து்ன் 
ஆேம்்திக்வும். ஆசதிாதியர் 
மற்றும் ரேலேப 
்யதிற்றுநர்்ள் இ்ற்்ான 
மதி்ச்சதிறைந் ்்ேல 
மூேங்ளா் இருக் 
முடியும் – அேர்்ள் உங்ள் 
குழநல்யு்ம் மதி்வும் 
்ாதிச்சயமானேர்்ள், 
ரமலும் அேர்்ள் 
உங்ள் குழநல்்ளுககு 
அேர்்ள் என்ன தசயய 
ேதிரும்பு்தின்றைார்்ள் 
என்்ல்ப ்ற்றைதியும் 
அேர்்ள் எஙகு தசலே 
ேதிரும்பு்தின்றைார்்ள் 
என்்ல்ப ்ற்றைதியும் 
்ாே்ட்சமற்றை முலறையதில 
ரயாசலன தசயே்ற்கு உ்ே 
முடியும். 

2  ந ீஉனது ் திறைலம்லள 
எ த்ிர்்ாேத த்ில 
எவோறு ் யன்்டுத த்ிக 
த்ாள்ோய?

அேர்்ள் ்ங்ளதின் 
்திறைலம்லளயும் 
ஆர்ேங்லளயும் ்லேதி 
்ற்கும் ்கு்தி்ள் மற்றும் 
ரேலேோயபபு்ள் 
ஆ த்ியேற்று்ன் த்ாருத்திப 
்ார்ப்்ற்கு உ்வுங்ள். 

உங்ள் குழநல்்ள் 
்ங்ளதின் ்ணதிபுாதியும் 
ோழகல்யதில ்ங்ளது 
த்ாழதில ்ால்யதிலனப 
்லரேறு முலறை 
மாற்றைதிேதி்ோம் என்்ல் 
நதிலனேதில லேததுக 
த்ாள்ளவும். 

ஓர் தமானாஷ் ்ட்்மானது 
உே்ளாேதிய ் ணதியதி்ங்ளதில 
உள்ள மாற்றைங்ளதின் 
சமீ் த்திய நதிலேயதில 
்ட்்்ாாதி்லளத ்யார் 
தசய்தின்றைது.

3  த்ாடுப்்ற்கு என்ன 
லேத்திருக்தின்றைது?

்்ந  ்இரு்து ஆண்டு்ளதில 
்ல்லேக்ழ்ங்ள் மதி வும் 
மாறைதி ேதிட்்ன. ் ாேம்்ாதிய 
்ா்த த்ிட்்ங்ளும் த்ாழதில 
துலறை்ளும் மாற்றைப்ட்டு ேதிட்்ன, 
ரமலும் ் லரேறு ேல்யான 
்ா்த த்ிட்்ங்ளும் ோயபபு்ளும் 
ேதிாதிோக்பப்டுள்ளன. 
இன்லறை நாட்்ளதில, மாணேர்்ள் 
்ாங்ள் ் ற்் த்ின் ஓர் அங்மா் 
முக த்ியமா  ்தமானாஷதில 
்ற்றைலின் ஓர் அங்மா  ்் லேதி 
உ்ேதிதத்ால ,் ் ாங்ள் ் யதின்று 
த்ாண்டிருககும் சமயத த்ில 
்யணம் தசயே்ற்்ான 
ோயபபு்ள், ் லேலமப ் ண்பு 
மற்றும் ேழதி ாட்டு்ல ் திட்்ங்ள், 
மற்றும் மதி வும் ேதிரும்்ப்டு த்ின்றை 
த்ாழதிலதுலறை அனு்ேதல்ப 
த்றும் சதிறைந  ்ோயப த்ிலனப 
த்று்ல ஆ த்ியேற்றைதிற்்ான 
மதி ச்சதிறைந  ்அணு்லேக 
த்ாண்டுள்ளனர்.  
அேர்்ள் ் ாங்ள் என்ன 
்டிக  ்ரேண்டும், எபத்ாழுது, 
எஙர  ்மற்றும் எப்டிப 
்டிக  ்ரேண்டும் என்்ல் 
அேர்்ரள ர்ர்வுதசயதுத்ாள்ள 
முடியும். ் ேந  ்அளேதிோன 
ேதிருப்தர்ர்வு்ளுககுள் 
்ன்னுல்ய ேதிருப்த த்ிலனத 
ர்ர்வுதசய்ல ஓர் சோோன 
ேதிஷயமாகும்.

4  ந ீஓர் 
்ல்லேக்ழ்த த்ிலனப 
்ார்லேயதிட்டு 
அஙகுள்ள மக்ளதி ம் 
ர்சதியதிருக த்ின்றைாயா? 

மாணேர்்ளுககு அேர்்ளதின் 
சாதியான ேதிருப்தர்ர்ேதிலனத 
ர்ர்வு தசயே்ற்கு 
உ்ேதிபுாதிே த்ில ் ே தமானாஷ் 
ஊழதியர்்ள் ் திறைலமயானேர்்ள் 
ஆேர். ் ற்ர்ால்ய 
மாணேர்்ளும்கூ  ்த்ாதுேதில 
ேதிருப்தர்ர்வு்ள் மற்றும் 
்னதிப்ட்  ்ோழகல் 
ஆ த்ியேற்றைதிலனப ் ற்றைதிய 
்்ேல்ளுககு ஓர் மதி ச்சதிறைந் 
மூேங்ள் ஆேர்.

்திறைந் நாளானது 
ஊழதியர் மற்றும் 
மாணேர்்ளதி்மதிருநது 
்தில்க்பத்றும் 
்லரேறு ேல்யான 
்ா்த்திட்்ங்லளப ்ற்றைதிக 
்ண்டு்திடிப்்ற்கும் ம்திபபு 
மதிக் ஆரோசலனயதிலனப 
த்றுே்ற்கும் ஓர் சதிறைந் 
ோயபபு ஆகும். 

5  ் ா்த்திட்் நுலழதுத 
ர்லே்ள் என்ன 
என்்து உனககுத 
த்ாதியுமா? 

்ே ்ா்த்திட்்ங்ள் ஓர் 
்ல்லேப ்ா்த்திட்்த்திற்கு 
அனும்திக்ப்டுே்ற்்ான 
்கு்தியதிலனப த்றுே்ற்கு 
முன் நதி்ந்லன்ள், 
ஆண்டு 11 மற்றும் 12 இல 
ரமற்த்ாள்ளப்் ரேண்டிய 
்ாதிநதுலேக்ப்ட்் 
்ா்ங்ள் ஆ்தியேற்றைதிலனக 
த்ாண்டுள்ளன.

இந் ்ா்ங்ள் 
்ா்த்திட்்த்தின் மு்ோம் 
ஆண்டின் ஓர் ்ா்த்திலன 
அலமககும் ்கு்தி்ளுக்ான 
குறைதிபபு்ளாகும். இ்ன் 
த்ாருள் என்னதேனதில 
உங்ள் குழநல் ஆண்டு 
10, அலேது அ்ற்கும் 
முன்ன்ா்த ்ங்ளதின் ்ா் 
ேதிருப்த ர்ர்வு்லள மதி்வும் 
்ேனமா்க ்ருத்தில த்ாள்ள 
ரேண்டும் என்்்ாகும்.  

்தறைற்ைராே ்் ளு் ்் ான ்்ேே ்் ள ்

இேற்லறைப ்ற்றைதி உங்ள் குழநல்யு்ன் ர்சுே்ற்்ான சதிே ்யனுள்ள ர்ள்ேதி்ள் இஙர் த்ாடுக்ப்ட்டுள்ளன: 
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்ல்லேக்ழத்தில ்யதிலே்ற்்ா் 
எவோறு ேதிண்ணப்திக் ரேண்டும்?
இளங்லேப ்ட்்ப ்ா்த்திட்்த்திற்்ான 
ேதிண்ணப்ங்ள் ேதிகர்ாாதியன் மூன்றைாம் 
நதிலே அனும்தி லமயத்தின் (VTAC) ோயதிோ் 
தசயயப்் ரேண்டும். ஆண்டு 12 இலிருநது 
ேதிண்ணப்திககும் மாணேர்்ளுக்ான VTAC 
்ா்த்திட்் ேதிண்ணப்ங்ள் ஆ்ஸடு மா்த்தின் 
முற்்கு்தியதிலிருநது தசப்ம்்ர் மா் இறு்தி ேலே 
்திறைக்ப்ட்டிருக்தின்றைன, இருந் ர்ா்திலும் 
இந் ்ாே்ட்்ங்ளுககு தேளதியதிலிருநதும் 
ேதிண்ணப்திக்க கூடிய சதிே ோயபபு்ளும் 
உள்ளன.  
VTAC ஆனது உங்ள் குழநல் சதிறைபபு நுலழவு 
அணு்ல ்திட்்த்திற்்ா் (SEAS) ேதிண்ணப்திக் 
முடியும் இ்த்திலும் உள்ளது. இத்திட்்மானது 
்தின்ேரும் ேல்ப்ாடு்ளதின் அடிப்ல்யதில 
சதிறைபபுக ்ேனதிப்திலன ேழஙகு்தின்றைது:
n மண்்ே மற்றும் த்ாலேதூேப்கு்தியதில 

உள்ள ஓர் ரமலநதிலேப ்ள்ளதியதில 
்ற்றைதிருத்ல

n உயர் ்லேதியதின் ்ீழ குறைதிப்தி்ப்டும் ஓர் 
ரமலநதிலேப ்ள்ளதியதில ்ற்றைதிருத்ல

n ஆங்திே தமாழதி ர்சா் ்தின்னணதியதிலனக 
த்ாண்டிருத்ல

n ்டினமான ்னதிப்ட்் சூழநதிலே்லள 
அனு்ேதித்ல

n நதி்தியதியல அனுகூேமற்றை நதிலேயதிலன 
அனு்ேதித்ல

n குலறை்ாடு அலேது மருததுே நதிலே
n மு்திர்ச்சதியல்ந் ேயது த்ாண்் 

மாணேர்்ள்
மாணேர்்ள் ்லேதி உ்ேதித த்ால்க்ா்வும் 
கூ் VTAC ோயதிோ் ேதிண்ணப்திக் முடியும். 
சதிே ்லேதி உ்ேதிதத்ால்்ள் ்லேதித 
்கு்திக்ா் (ஆண்டு 12 ர்ர்வுமுடிவு்ளதின் 
அடிப்ல்யதில) ேழங்ப்டு்தின்றைன, அர் 
சமயம் சதிே ்லேதி உ்ேதிதத்ால்்ள் சமததுே 
அடிப்ல்யதில ேழங்ப்டு்தின்றைன.  

VTAC ்ா்த்திட்்ம், SEAS மற்றும் ்லேதி 
உ்ேதிதத்ால் ேதிண்ணப்ங்ள் உங்ள் 
குழநல் ர்ர்நத்டுககும் அலனதது 
ேதிகர்ாாதியன் ்ல்லேக்ழ்ங்ளதிலும் 
்்திர்நது த்ாள்ளப்டு்தின்றைன. ஒவதோரு 
்ா்த்திட்்ம் / ்ல்லேக்ழ்த்திற்கும் 
்னதித்னதியா் ேதிண்ணப்திக் ரேண்டிய 
அேசதியம் இலலே.  
ரமலும் ்்ேல்ள் www.vtac.edu.au ல 
்தில்ககும்.  

இ்ற்கு எவேளவு தசேோகும்?
த்ரும்்ாோன ஆஸ்திரேலிய 
இளங்லே மாணேர்்ள் ்ங்ளதின் 
்ா்த்திட்்த்திற்்ான ்ட்்ணங்லள 
்ாமன்தேலத அேசாங்த்தி்மதிருநது 
மானதியமா்ப த்று்தின்றைனர். அேர்்ள் ஓர் 
்ாமன்தேலத ஆ்ேேளதிக்ப்டும் இ்ம் 
(CSP) என்று அலழக்ப்டும் அலமப்தில 
்்திவு தசயயப்ட்டிருக்தின்றைனர், இ்ன் 
த்ாருள் என்னதேனதில மாணேர் தசேேதின் 
ஓர் ேதி்தி்த்திலன (மாணேர் ்ங்ளதிபபுத 
த்ால் அலேது SCA) தசலுதது்தின்றைார், 
ரமலும் மீ்முள்ள த்ால்யதிலன அேசாங்ம் 
தசலுதது்தின்றைது.  
்ண்டிப்ா் தசலுத்ப்் ரேண்டிய 
த்ால்யானது உங்ள் குழநல் ்யதிலும் 
்னதிப்ட்் அேகு்ள் அலேது ்ா்ங்லளப 
த்ாறுத்்ாகும், ரமலும் இது ஆண்டிற்கு 
ஆண்டு மாறு்டும், ஆனால இச்தசேோனது 
ஆண்டு ஒன்றைதிற்கு $5000 மற்றும் $9000 
ஆ்தியேற்றைதிற்்தில்ரய்ான் இருககும். 
மாணேர்்ள் தமாத்மா் முன்னரே தசலுததும் 
ேதிருப்த்திலனத ர்ர்வுதசயது த்ாள்ளோம் 
அலேது ்கு்தியதிருப்தின் HECS-HELP 
்திட்்த்திலன அணு் முடியும். HECS-HELP 
ஆனது மாணேர்்ள் ஓர் ேருமானதல்ச் 
சம்்ா்திககும் ேலேயதில இதத்ால்யதிலன 
தசலுதது்லேத ்ள்ளதிலேக் அனும்திக்தின்றைது. 
குடியதிருபபு, ்யணம், புத்்ங்ள் மற்றும் 
த்ாருட்்ளுக்ான தசேவு்ள் ்ேதிே, 
்ல்லேக்ழ்க ்லேதியு்ன் த்ா்ர்புல்ய 
்திறை தசேவு்ளும் இருக்ோம். உங்ள் குழநல் 
தசண்்ர்லிங்ால (www.centrelink.gov.au) 
ேழங்ப்டும் ேருமான ஆ்ேலேயும் த்றை 
முடியும். மாணேர்்ளதின் சூழநதிலே்லளப 
த்ாறுதது தேவரேறைான ்யன்்ள், தசலுததும் 
வீ்ங்ள் மற்றும் ர்லே்ள் உள்ளன. 

ந ீங்ள் எவோறு உ்ே 
முடியும்?
உங்ள் குழநல்்ள், 
அேர்்ள தின் ்ா்த்திட்் 
ேதிண்ணப்த்திலன 
நதிலறைவுதசயயும்ர்ாது 
ஓர் SEAS மற்றும் 
்லேதி உ்ேதிதத்ால் 
ஆ்திய இேண்டிற்குமான 
ேதிண்ணப்ங்லள VTAC 
ோயதிோ் ேதிண்ணப்திக் 
அேர்்லள ஊககுேதியுங்ள். 

ரமற்த்ாண்டு ்்ேல்லளப த்றை எஙகு தசலே 
ரேண்டும்? 
ரமே்தி்த ்்ேல்லளப த்றுே்ற்கும் உங்ளுககும் உங்ள் 
குழநல்்ளுககும் ்ே ோயபபு்ள் உள்ளன:  
நதி்ழவு்ளும் ்்ேல அமர்வு்ளும்
n ‘அட் தமானாஷ்’ ்ருத்ேங்ங்ள்
n தமானாஷ் த்ற்ரறைார்்ளுக்ான ்்ேல அள திககும் மாலே்ள்
n ்திறைந் நாள் – ஆ்ஸடு மா்த்தின் மு்ல ோே இறு்தி
n ்ா்த்திட்்ம் மற்றும் ரேலேக ்ண்்ாட்ச தி்ள் (VCE 

்ண்்ாட்ச தியதிலனப ர்ான்று)
ஒருேருககு ஒருேர் என்றை முலறையதிோன ஆரோசலன
n தமானாஷ் ஊழதியலே1800 MONASH என்றை எண்ண தில 

அலழயுங்ள்
n ்ள்ள தி ரேலேப ்யதிற்றுநரு்ன் சற்று ரநேதல்ச் தசேேதிடுங்ள்
இலணய்ளம்
n ரமற்த்ாண்டு ்்ேலுககு இந் இலணய்ளதல்ப 

்ார்லேயதிடுங்ள்: www.monash.edu
n ஆன்லேன் ்ா்த்திட்்ம் ர்டும் ்ருேதியதிலன இந் 

இலணப்தில ்யன்்டுததுங்ள்:  
www.monash.edu.au/coursefinder

இந் ஆேணத்தில உள்ள்க்ப்ட்் அலனததுத ்்ேல்ளும் ்திேசுா திக்ப்டும் ரநேத்தில ந்ப்தில உள்ளலேயாகும். இத்்ேல்லள 
எந் ரநேத்திலும் மாற்றைதியலமப்்ற்கு தமானாஷ் ்ல்லேக்ழ்த்திற்கு உா திலம உள்ளது – சம ீ் த்திய ்்ேல்ளுக்ா் தமானாஷ் 
்ல்லேக்ழ்த்தின் இலணய்ளத்திலனப (www.monash.edu) ்ார்லேயதிடுங்ள். ஏபேல 2013 இல ் திேசுா திக்ப்ட்்து. 

     

அ்தி்த ்்ேல்ளுக்ா் www.monash.
edu/fees என்றை இலணய்ளதல்ப 
்ார்லேயதிடுங்ள், உங்ள் ம்ன் அலேது 
ம்ளதின் ரேலேப ்யதிற்றுநாதி்ம் ர்சுங்ள் 
அலேது 1800 1800 MONASH என்றை 
எண்ணதில அலழயுங்ள்.


